
RODIČIA BIRMOVANCA 
V zodpovednosti rodiča vyhlasujem, že sa pričiním, aby sa moje dieťa čo 

najlepšie pripravilo a po splnení podmienok mohlo prijať sviatosť birmovania. 
Budem spolupracovať s kňazmi, katechétmi a animátormi i s tými, ktorí mi majú 
v plnení tejto povinnosti pomáhať. Svojím podpisom potvrdzujem, že budem 
svojim príkladom a povzbudením pomáhať svojmu dieťaťu v príprave na prijatie 
sviatosti birmovania. Zároveň chápeme, že pri nesplnení kladených požiadaviek 
môže byť moje dieťa vylúčené z prípravy na birmovku v roku 2021 a presunuté 
na prípravu v ďalšom termíne. 
 
Dátum: ......................................... 
 
.....................................................   alebo            ..................................................... 
                 podpis otca                                                   podpis matky 
 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba priniesť do 4. októbra 
2020 osobne po sv. omšiach do sakristie alebo na farský úrad. 

 
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila  
s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi  

v Slovenskej republike. 
 

Zásady ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky k prijatiu sviatosti birmovania: 

1. Aktívne sa zúčastňovať sv. omše  v každú nedeľu, v prikázaný sviatok 
a sv. omší určených pre mládež. Za aktívnu účasť sa nepokladá postávanie 
pred kostolom, na schodoch na chór a rozprávanie sa.   

2. Zodpovedne a aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní náboženstva v škole.  
3. Zúčastňovať sa na stretnutiach v skupine spolu s animátorom. 
4. Prečítať zo Svätého písma Evanjelium podľa Matúša.  
5. Počas prípravy pristupovať mesačne k sviatosti zmierenia.  
6. Zapájať sa do života farnosti.  
7. Úspešne absolvovať test  na základe stretnutí s animátorom. 
8. Slušne sa správať v škole, v kostole a na verejnosti. 

 

Je potrebné pouvažovať nad voľbou birmovného mena a birmovného 
rodiča. Tieto údaje sa doplnia počas prípravy. 
 
Poučenie pre výber birmovného mena: 

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho  
birmovného patróna. Je to niektorý svätý alebo blahoslavený, ktorého poznám a 
je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky 
stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa 
u Boha modlí, prosí (oroduje) za mňa a pomáha mi z neba. Pri voľbe svojho 
birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady: 
1. Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale 

volím si ho spomedzi svätých. 
2. Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho 

meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života.  
3. Môžem si ho vybrať podľa toho, čo chcem robiť v budúcnosti, aby mi v tom 

pomáhal a ochraňoval ma. 
4. Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť 

ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím. 
5. Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam 

si jeho životopis. 
6. Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón. 
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